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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện trên gà Tiên Yên thuần, nuôi tại khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 

và huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, nhằm đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng, năng suất và chất 

lượng thịt. Đặc điểm ngoại hình được đánh giá trên 114 cá thể. Năng suất sinh trưởng được đánh giá dựa trên 55 cá 

thể và năng suất thân thịt được đánh giá trên 6 cá thể mỗi đợt. Kết quả cho thấy, lúc 1 ngày tuổi, gà trống và mái có 

màu vàng sọc đen (90%) và vàng sáng (10%); lúc 38 tuần tuổi, gà trống có màu đen ánh đồng (71,8%) và nâu ánh 

đồng (28,2%), trong khi gà mái có vàng sáng (80%) và nâu sẫm (20%). Gà có chùm lông cằm chiếm tỉ lệ đến 90% 

hoặc chùm lông đầu khoảng 10%. Tỉ lệ nuôi sống cao (94,6%) và khối lượng cơ thể gà trống lớn hơn gà mái từ tuần 

thứ 3 (P <0,05). Khối lượng cơ thể gà trống và mái ở 16 tuần tuổi lần lượt là 1.685 và 1.372 g/con. Hiệu quả chuyển 

hóa thức ăn là 3,8kg TA/kg tăng khối lượng trong giai đoạn 0-16 tuần tuổi. Tỉ lệ thân thịt đạt 61-64%, tỉ lệ thịt lườn 

13,2-17,2%, thịt đùi 19,6-23,1%. Tỉ lệ mất nước bảo quản, chế biến thịt lườn và đùi lần lượt là 2,6-3,2%; 22,6-24,9% 

và chất lượng thịt đạt tiêu chuẩn. 

Từ khóa: Gà Tiên Yên, đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng, năng suất thịt. 

Morphological Characteristics, Growth Performance,  
Carcass Yield of Indigenous Tien Yen Chicken 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine morphological characteristics, growth performance, carcass yield and 

meat quality of purebred Tien Yen chicken raised at the experimental farm of Vietnam National University of 

Agriculture, and at household farms in Tien Yen district Quang Ninh province. A total of 114 individuals was were 

morphologically characterized. Growth performances were assessed on 55 chickens, and carcass yield was 

evaluated on 6 individuals for each period. The results showed that, at 1-old-day, chicks had 2 main feather colors 

including yellow with black stripes (90%) and yellow (10%); At 38 weeks old, cocks’ body feather color was 

characterized by black bronze (71.8%) and bronze brown (28.2%), while the hens were characterized by bright 

yellow 80% and dark brown 20%. Chickens had a chin’s feather (beard) 90% or a typical head’s feather 10%. The 

survival rate was high 94.6% and the males had significantly heavier body weight compared with the females during 

from 3 weeks old (P <0.05). At 16 weeks old, the average body weight of males and females was 1685g and 1372 g 

respectively. The feed conversion efficiency was 3.8 kg feed/kg weight gain during 0-16 weeks old. The relative 

percentage of carcasses was 61-64%, percentage of breast meat and thigh meat were 13.2-17.2% and 19.6-23.1% 

respectively. Drip loss percentage of preservation and cooking for 24 hours post-mortem were 2.6-3.2% and 22.6-

24.9%, respectively, and its meat quality was within the normal range of value. 

Keywwords: Tien Yen, indigenous chicken, morphological characteristics, growth performance, carcass yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Gà Tiên Yên là giống gà bân đða, đþợc nuôi 

và thuæn hóa täi huyện Tiên Yên tînh Quâng 

Ninh tÿ thêp niên 70 cûa thế kỷ XX. Thðt gà 

Tiên Yên đþợc biết đến là một sân phèm vêt 
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nuôi đặc sân nổi tiếng bởi thðt thơm ngon, nìm 

trong top 50 mòn ën đặc sân nổi tiếng Việt 

Nam (Hoàng Xuån Trþờng, 2014). Gà Tiên Yên 

nìm trong danh mýc các giống gà nội đþợc 

FAO (2001) công nhên là  nguồn gen vêt nuôi 

quý nìm trong nhóm vêt nuôi đþợc bâo tồn và 

phát triển. 

Gæn đåy, khâo sát và đánh giá hiện träng 

chën nuôi gà Tiên Yên trên đða bàn tînh Quâng 

Ninh cho thçy có sự lai täp giữa gà Tiên Yên với 

các giống gà khác đã và đang làm cho gà Tiên 

Yên thuæn đứng trþớc nguy cơ suy giâm số 

lþợng nghiêm trọng (Lã Vën Chức, 2014). Một 

số chþơng trình liên quan đến công tác bâo tồn 

và phát triển gà Tiên Yên đã đþợc thực hiện 

nhþ thành lêp hợp tác xã chën nuôi gà Tiên 

Yên, xây dựng mô hình chën nuôi gà Tiên Yên, 

hay xây dựng thþơng hiệu chứng nhên gà Tiên 

Yên (Hoàng Xuån Trþờng, 2014). Dù vêy, chþa 

có nhiều số liệu khoa học công bố về đặc điểm 

ngoäi hình và tính nëng sân xuçt gà Tiên Yên. 

Nghiên cứu này nhìm đánh giá đặc điểm ngoäi 

hình, nëng suçt sinh trþởng, nëng suçt và chçt 

lþợng thðt gà Tiên Yên góp phæn đặc điểm hóa 

giống gà cüng nhþ là cơ sở cho việc chọn lọc, 

khai thác nguồn gen giống gà này. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Gà Tiên Yên sử dýng trong nghiên cứu đþợc 

lçy tÿ các cơ sở chën nuôi cò uy tín täi huyện 

Tiên Yên, tînh Quâng Ninh. 

Thời gian thực hiện tÿ tháng 4 đến tháng 8 

nëm 2019. 

Đða điểm nghiên cứu: Träi thực nghiệm, 

khoa Chën nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam và các cơ sở chën nuôi täi huyện Tiên Yên, 

tînh Quâng Ninh. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Tổng 55 gà con lúc 1 ngày tuổi, đþợc gín 

vòng chân và kẹp cánh. Gà đþợc nuôi trong 

chuồng thông thoáng tự nhiên, trên nền có lớp 

đệm chuồng bìng trçu. Gà đþợc nuôi bìng thức 

ën hỗn hợp hoàn chînh theo TCVN 2265:2007 

và chế độ ën tự do. Mức nëng lþợng trao đổi 

(ME, Kcal/kg thức ën) và tî lệ protein (CP, %) 

trong khèu phæn đþợc cung cçp theo giai đoän 

phát triển cûa gà, cý thể: 22% CP và 3.000 Kcal 

ME cho giai đoän tÿ 0 đến 3 tuæn tuổi, 18% CP 

và 3.000 Kcal ME cho giai đoän tÿ 4-8 tuæn 

tuổi, và 16% CP và 3.030 Kcal ME cho giai đoän 

tÿ 9 đến 16 tuæn tuổi. Quy trình chëm sòc, nuôi 

dþỡng và phòng bệnh cûa gà thực hiện theo 

khuyến cáo cûa Trung tâm Nghiên cứu Gia cæm 

Thýy Phþơng (2004), trong đò 4 tuæn đæu, gà 

đþợc nuôi trong chuồng, tÿ tuæn thứ 5 gà đþợc 

thâ tự do ra sån chơi vào ban ngày. Ngoài ra, 59 

gà Tiên Yên sinh sân ở 38 tuæn tuổi đþợc chọn 

tÿ 4 cơ sở chën nuôi gà Tiên Yên täi huyện Tiên 

Yên để đánh giá đặc điểm ngoäi hình. 

2.2.2. Đánh giá đặc điểm ngoại hình 

Sử dýng phþơng pháp quan sát bìng mít 

thþờng để mô tâ, kết hợp với chýp ânh để xác 

đðnh màu síc lông cổ, lông thân, lông cánh và 

lông đuôi, da thån và da chân, hình thái và màu 

síc cûa mào lúc 1 ngày, 16 và 38 tuæn tuổi theo 

phþơng pháp đþợc mô tâ cûa Bùi Hữu Đoàn & 

cs. (2011). Kích thþớc các chiều đo gồm dài thân, 

dài lþờn, dài cánh, dài đùi, vñng ngực và cao 

chån đþợc đo ở 4, 8, 12, 16 và 38 tuæn tuổi theo 

phþơng pháp mô tâ cûa FAO (2012) và Bùi Hữu 

Đoàn & cs. (2011). 

2.2.3. Đánh giá khâ năng sinh trưởng 

Đối với đàn gà thí nghiệm, khối lþợng cơ thể 

gà đþợc cân tÿng cá thể (cån điện tử, độ chính 

xác 0,01g và 0,1g) theo tuæn và đþợc cân cố đðnh 

vào buổi sáng cûa ngày trong tuæn trþớc khi cho 

gà ën để tính tốc độ sinh trþởng. Theo dõi số 

lþợng gà còn sống và chết trong thời gian thí 

nghiệm để tính tî lệ nuôi sống theo tuæn. Thức 

ën thu nhên đþợc cån hàng ngày để tính hiệu 

quâ sử dýng thức ën. 

2.2.4. Đánh giá năng suất thịt và chỉ tiêu 

chất lượng thịt 

Chọn 6 cá thể (3 trống và 3 mái) có khối 

lþợng trung bình đàn lúc 12 và 16 tuæn tuổi tÿ 
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gà nuôi thí nghiệm để mổ khâo sát. Một số chî 

tiêu khâo sát gồm khối lþợng sống (g), khối 

lþợng thân thðt (g), tî lệ thðt lþờn (%), tî lệ thðt 

đùi (%) thực hiện theo phþơng pháp mô tâ cûa 

Bùi Hữu Đoàn & cs. (2011), tî lệ thân thðt (%) 

tính theo phþơng pháp cûa Veerkamp (1986). 

Thðt lþờn sử dýng để xác đðnh tî lệ mçt nþớc bâo 

quân và chế biến sau 24h giết mổ theo phþơng 

pháp cûa Bùi Hữu Đoàn & cs. (2011). 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu đþợc xử lý thống kê bìng phæn mềm 

Minitab 18. Số liệu về đặc điểm ngoäi hình đþợc 

xử lý thống kê mô tâ: số liệu về kích thþớc chiều 

đo cơ thể, sinh trþởng và nëng suçt chçt lþợng 

thðt đþợc xử lý theo phþơng pháp phån tích 

phþơng sai ANOVA một nhân tố (tính biệt). Các 

tham số thống kê gồm giá trð trung bình (Mean) 

và sai số chuèn (SE). Dùng phép thử Tukey 

đþợc dùng để so sánh các giá trð trung bình với 

mức ý nghïa P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm ngoại hình gà Tiên Yên 

Đặc điểm ngoäi hình gà Tiên Yên đþợc thể 

hiện ở bâng 1. Lúc 1 ngày tuổi, màu lông cổ và 

lông thân gà trống và mái phæn lớn có màu vàng 

sọc đen (71,9-73,9%) và màu vàng sáng (26,1-

28,1%). Màu da thân và da chân có màu vàng, 

mó vàng ở câ trống và mái. Ở 38 tuæn tuổi, lông 

cổ gà trống có màu vàng sém (71,8%) và màu 

vàng sáng (28,2%), gà mái có màu nâu sáng 

(85%) và màu vàng cò điểm đen (15%). Lông 

thân gà trống cò màu đen ánh đồng chiếm tî lệ 

cao (71,8%) và nåu ánh đồng với tî lệ thçp hơn 

(28,2%), và gà mái có màu vàng sáng (80%) và 

nâu sém (20%). Lông cánh gà trống màu đen 

điểm vàng (100%) và gà mái cò màu đen (100%). 

Lông đuôi gà trống và mái đều cò màu đen 

(100%). Da thân và chân gà trống và mái đều có 

màu vàng. Gà trống và mái có kiểu mào đơn và 

màu đó. Màu mó gà trống và mái chû yếu màu 

vàng đen hoặc màu vàng. Kết quâ cho thçy chî 

tiêu màu síc các bộ phên cûa gà Tiên Yên là 

tþơng đối ổn đðnh tÿ 16 tuæn tuổi trở đi. Hình 1 

và 2 là hình ânh minh họa cho gà Tiên Yên lúc 1 

ngày tuổi và 38 tuæn tuổi. 

Sự đa däng màu lông thþờng thçy ở các 

giống gà đða phþơng cûa Việt Nam. Gà Ri mái 

có lông màu vàng và nâu nhät, điểm các đốm 

đen ở cổ, đæu cánh và chòt đuôi; gà trống có bộ 

lông sặc sỡ nhiều màu, nhçt là lông cổ và đuôi 

cò màu vàng đêm và tía; rçt ít khi thçy gà Ri có 

màu lông thuæn nhçt (Lê Hồng Mên & Nguyễn 

Thanh Sơn, 2001). Gà lông cìm có lông màu 

vàng, xám, đen hoặc tríng lúc 1 ngày tuổi và đa 

däng ở gà trống và mái khi trþởng thành, và 

kiểu mào là đơn, đät đêu, hồ đào hay hoa hồng 

(Nguyễn Bá  & cs., 2012). Gà nhiều ngón có màu 

nåu đó (trống), và vàng nâu, vàng sém hay xám 

(mái), chân màu vàng (Nguyễn Hoàng Thðnh & 

cs., 2016). Nhþ vêy, gà Tiên Yên có màu lông ở 

các bộ phên cơ thể đa däng nhþ một số giống gà 

nội. Kiểu mào tþơng tự với mào cûa gà Ri, gà 

Mía, gà nhiều ngòn, gà H’Mông (Nguyễn Chí 

Thành & cs., 2009; Nguyễn Hoàng Thðnh & cs., 

2016). Màu da thân và chân cûa gà Tiên Yên có 

màu vàng tþơng tự với gà Ri, gà Mía và gà lông 

cìm (Nguyễn Bá  & cs., 2012; Nguyễn Chí 

Thành & cs., 2009), là màu rçt đþợc þu chuộng 

cûa ngþời tiêu dùng trong nþớc. 

Ở 1 ngày tuổi, gà chþa cò chùm lông ở đæu 

hay lông ở cìm, mà chî đþợc hình thành phát 

triển theo thời gian và tî lệ có lông cìm cao hơn 

lông đæu. Ở 38 tuæn tuổi, chùm lông cìm ở gà 

trống và mái chiếm tî lệ cao và chùm lông đæu 

chiếm tî lệ thçp  (Bâng 1). Theo Nguyễn Bá  & 

cs. (2012), nhòm gà đða phþơng nuôi täi Lýc 

Ngän Bíc Giang có chùm lông ở cìm và đþợc gọi 

là gà lông cìm nhþng chþa đþợc công nhên 

chính thức là một giống. 

3.2. Tỉ lệ nuôi sống và khâ năng sinh 

trưởng của gà Tiên Yên 

3.2.1. Tỉ lệ nuôi sống 

Gà Tiên Yên có tî lệ nuôi sống cao, trung 

bình đät 94,6% giai đoän 0-16 tuæn tuổi. Theo 

tuæn tuổi, tî lệ nuôi sống đät 100% ở 0-8 tuæn 

tuổi, đät 96,3-98,2% ở 9-10 tuæn tuổi và đät 

100% ở các tuæn còn läi. Tî lệ nuôi sống cûa gà 
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Tiên Yên cao hơn kết quâ cûa Nguyễn Bá Mùi & 

cs. (2012) trên gà lông cìm 80% giai đoän 0-15 

tuæn tuổi, gà Ri 86,3% giai đoän 0-16 tuæn tuổi 

(Nguyễn Bá Mùi & Phäm Kim Đëng, 2016). Kết 

quâ này cho thçy gà Tiên Yên có khâ nëng thích 

nghi tốt với điều kiện ngoäi cânh. 

  

Con trống Con mái 

Hình 1. Gà Tiên Yên 1 ngày tuổi 

Bâng 1. Đặc điểm ngoại hình của gà Tiên Yên giai đoạn 1 ngày tuổi đến 38 tuần tuổi (%) 

Bộ phận Đặc điểm 
1 ngày 16 tuần 38 tuần 

Trống  (n = 23) Mái (n = 32) Trống (n = 19) Mái (n = 27) Trống (n = 20) Mái (n = 39) 

Lông cổ Vàng sáng 26,1 28,1 33,3 - 28,2 - 

Vàng sọc đen 73,9 71,9 - - - - 

Vàng sẫm - - 66,7 - 71,8 - 

Vàng nâu sáng - - - 60,7 - 85,00 

Vàng điểm đen - - - 39,3 - 15,00 

Lông thân Đen ánh đồng - - 83,3 - 71,8 - 

Nâu ánh đồng - - 16,7 - 28,2 - 

Nâu sẫm - - - 35,7 - 20,00 

Vàng sáng 8,70 9,40 - 64,3 - 80,00 

Vàng sọc đen 91,3 90,6 - - - - 

Lông cánh Đen - - - 100 - 100 

Đen điểm vàng - - 100 - 100 - 

Vàng 52,2 100 - - - - 

Vàng nâu sẫm 47,8 - - - - - 

Lông đuôi Đen - - 100 100 100 100 

Màu da thân Vàng 100 100 100 100 100 100 

Muà da chân Vàng 100 100 100 100 100 100 

Kiểu mào Đơn - - 100 100 100 100 

Màu mào Đỏ - - 100 100 100 100 

Màu mỏ Vàng 100 100 33,3 25,0 46,2 25,0 

Vàng đen - - 66,7 75,0 53,8 75,0 

Chùm lông đầu - - 4,76 16,1 5,13 10,0 

Chùm lông cằm - - 76,2 83,9 82,1 90,0 
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Bâng 2. Sinh trưởng tích lũy (g/con) gà Tiên Yên qua các tuần tuổi 

Giai đoạn 
 (tuần tuổi) 

Trống Mái 
P 

n Mean ± SE n Mean ± SE 

1 ngày 23 32,61
a
 ± 0,84 32 30,16

b
 ± 0,64 0,022 

1 23 74,83
a
 ± 2,57 32 71,53

a
 ± 1,76 0,279 

2 23 143,1
a
 ± 4,74 32 132,6

a
 ± 3,00 0,055 

3 23 203,3
a
 ± 7,40 32 181,8

b
 ± 4,54 0,012 

4 23 306,6
a
 ± 9,45 32 275,1

b
 ± 6,74 0,007 

5 23 445,3
a
 ± 13,4 32 380,3

b
 ± 9,45 <0,001 

6 23 551,3
a
 ± 14,6 32 472,9

b
 ± 11,6 <0,001 

7 23 728,3
a
 ± 20,4 32 609,4

b
 ± 14,2 <0,001 

8 23 877,8 
a
± 25,9 32 726,8

b
 ± 17,3 <0,001 

9 22 1015,5
a
 ± 30,1 32 810,6

b
 ± 19,4 <0,001 

10 22 1165,2
a
 ± 34,6 30 936,8

b
 ± 21,9 <0,001 

11 22 1265,7
a
 ± 34,3 30 1006,1

b
 ± 24,2 <0,001 

12
*
 22 1415,7

a
 ± 40,6 30 1128,1

b
 ± 27,5 <0,001 

13 19 1457,8
a
 ± 45,0 27 1147,5

b
 ± 27,1 <0,001 

14 19 1545,6
a
 ± 45,6 27 1252,1

b
 ± 30,3 <0,001 

15 19 1615,6
a
 ± 47,4 27 1311,8

b
 ± 32,5 <0,001 

16 19 1685,0
a
 ± 44,6 27 1372,1

b
 ± 32,9 <0,001 

Ghi chú: * 6 con được mổ khảo sát đánh giá năng suất thịt.  

3.2.2. Sinh trưởng và các kích thước  

chiều đo 

Sinh trþởng tích lüy và sinh trþởng tuyệt 

đối cûa gà Tiên Yên đþợc thể hiện ở bâng 2 và 

3. Khối lþợng cơ thể gà tëng đều qua các tuæn 

tuổi, điều này phù hợp với quy luêt và phát 

triển chung cûa gia cæm. Lúc 1 ngày tuổi, khối 

lþợng cơ thể gà trống lớn hơn gà mái (P = 002). 

Không có sự sai khác về khối lþợng cơ thể ở 1-2 

tuæn tuổi (P >0,05). Tÿ 3-16 tuæn tuổi, khối 

lþợng cơ thể gà trống luôn lớn hơn khối lþợng 

gà mái (P <0,05). 

Khối lþợng gà Tiên Yên 1 ngày tuổi lớn 

hơn gà H’Mông 26,8 g/con (Nguyễn Thð Phþơng 

& cs., 2017), gà nhiều ngón 28 g/con (Nguyễn 

Hoàng Thðnh & cs., 2016), gà lông cìm  

28,8 g/con (Nguyễn Bá Mùi & cs., 2012). Ở 16 

tuæn tuổi, khối lþợng cơ thể gà Tiên Yên cao 

hơn gà Ri 1.199,6 g/con (Nguyễn Bá Mùi & 

Phäm Kim Đëng, 2016) và tþơng tự gà nhiều 

ngón 1.496,9 g/con (Nguyễn Hoàng Thðnh & 

cs., 2016). Có thể thçy gà Tiên Yên thuộc nhóm 

gà có khối lþợng cơ thể lớn so với một số giống 

gà nội thân vÿa. 

Sinh trþởng tuyệt đối gà trống và mái Tiên 

Yên cò xu hþớng tëng dæn theo tuæn tuổi đến 

khoâng tuæn thứ 12 sau đò cò xu hþớng giâm 

dæn (Bâng 3). Đặc điểm sinh trþởng này phù 

hợp với một số giống gà nội và gà lai lông màu 

(Nguyễn Đức Hþng, 2014; Nguyễn Đức Hþng & 

cs., 2017) với tốc độ sinh trþởng nhanh ở 8-10 

tuæn tuổi. Tuæn tuổi thứ 13 câ ở gà trống và gà 

mái, sinh trþởng tuyệt đối giâm mänh và thçp 

hơn câ những tuæn sau đò, điều này có thể là 

do thời điểm đò, nhiệt độ môi trþờng cao, lþợng 

thức ën ën vào cûa gà bð giâm làm ânh hþởng 

đến tốc độ sinh trþởng. 
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Kết quâ khâo sát kích thþớc các chiều đo cơ 

thể giữa gà trống và mái Tiên Yên täi 4, 8, 12, 

16 và 38 tuæn tuổi đþợc trình bày ở bâng 4. Kích 

thþớc các chiều đo cơ thể gà tëng dæn theo tuæn 

tuổi và chî sai khác thống kê giữa con trống và 

gà mái (P <0,05) ở 38 tuæn tuổi. 

Theo Moula & cs. (2011), gà trống Ri trþởng 

thành có chiều dài thân và cao chân læn lþợt là 

23,43cm và 9,10cm, ở gà mái læn lþợt là 19,53cm 

và 7,3cm. Nhþ vêy, các chiều đo cơ thể cûa gà 

Tiên Yên trþởng thành tþơng đþơng với giống 

gà nội thân vÿa đþợc nuôi ở Việt Nam. 

  

Con trống Con mái 

Hình 2. Gà Tiên Yên 38 tuần tuổi 

Bâng 3. Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) của gà Tiên Yên qua các tuần tuổi 

Giai đoạn 
(tuần tuổi) 

Trống Mái 
P 

n Mean ± SE n Mean ± SE 

1 23 6,03
a
 ± 0,33 32 5,91

a
 ± 0,20 0,739 

2 23 9,75
a
 ± 0,37 32 8,72

b
 ± 0,33

 
 0,045 

3 23 8,60
a
 ± 0,43 32 7,03

b
 ± 0,32 0,004 

4 23 14,8
a
 ± 0,49 32 12,9

b
 ± 0,51 0,005 

5 23 19,8
a
 ± 0,73 32 14,8

b
 ± 0,65 0,001 

6 23 15,2
a
 ± 0,67 32 12,9

b
 ± 0,78 0,040 

7 23 25,3
a
 ± 1,50 32 19,1

b
 ± 0,83 <0,001 

8 23 21,4
a
 ± 1,36 32 16,4

b
 ± 0,76 <0,001 

9 22 18,8
a
 ± 1,58 32 12,0

b
 ± 1,15 <0,001 

10 22 21,2
a
 ± 2,37 30 18,0

a
 ± 1,41 0,232 

11 22 14,4
a
 ± 1,60 30 9,9

b
 ± 0,92 0,013 

12
*
 22 22,2

a
 ± 2,05 30 17,4

b
 ± 1,37 0,048 

13 19 8,66
a
 ± 0,96 27 6,43

a
 ± 0,79 0,086 

14 19 12,4
a
 ± 1,70 27 15,0

a
 ± 1,13 0,204 

15 19 10,4
a
 ± 1,35 27 8,52

a
 ± 1,09 0,303 

16 19 9,20
a
 ± 1,35 27 8,62

a
 ± 0,84 0,706 

Ghi chú: * 6 con được mổ khảo sát đánh giá năng suất thịt. 
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3.2.3. Tiêu tốn thức ăn 

Lþợng thức ën ën vào (g/tuæn/con) và tiêu 

tốn thức ën (kg TA/kg tëng khối lþợng) cûa gà 

Tiên Yên tëng không đều tÿ 1 đến 16 tuæn tuổi 

(Bâng 5). Lþợng thức ën ën vào tëng tÿ 1 đến 

16 tuæn tuổi, trung bình câ giai đoän là  

311,5 g/con/tuæn. Tiêu tốn thức ën cho 1kg 

tëng khối lþợng tÿ 1 đến 16 tuæn tuổi læn lþợt 

là 1,8-6,8kg và trung bình câ giai đoän là 3,8kg. 

Riêng tuæn thứ 13, mức tiêu tốn thức ën tëng 

cao hơn so với những tuæn sau đò là do đåy là 

tuæn gà bð ânh hþởng bởi nhiệt độ cao, lþợng 

thức ën ën vào thçp và tốc độ sinh trþởng 

giâm. Tiêu tốn thức ën/kg tëng khối lþợng cûa 

gà Tiên Yên cao hơn so với gà đða phþơng lông 

cìm nuôi theo phþơng thức bán chën thâ là 

3,3kg giai đoän tÿ 1 đến 15 tuæn (Nguyễn Bá 

Mùi & cs., 2012). 

Bâng 4. Kích thước các chiều đo cơ thể gà Tiên Yên qua các tuần tuổi 

Chỉ tiêu 
4 tuần 8 tuần 12 tuần 16 tuần 38 tuần 

Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE Mean ± SE 

Số lượng (n) Trống 23 23 22 19 20 

Mái 32 32 30 27 39 

Khối lượng (kg) Trống 0,31 ± 0,01 0,88 ± 0,03 1,30 ± 0,09 1,32 ± 0,15 2,75 ± 0,07 

Mái 0,27 ± 0,01 0,70 ± 0,03 1,09 ± 0,04 1,20 ± 0,09 1,91 ± 0,08 

Dài thân (cm) Trống 10,50
a
 ± 0,19 13,83

a
 ± 0,22 14,81

a
 ± 0,23 17,05

a
 ± 0,24 20,10

a
 ± 0,33 

Mái 10,28
a
 ± 0,15 13,34

a
 ± 0,19 14,52

a
 ± 0,19 16,61

a
 ± 0,34 17,53

b
 ± 0,45 

P 0,361 0,104 0,331 0,306 <0,001 

Vòng ngực (cm) Trống 16,35
a
 ± 0,19 22,67

a
 ± 0,23 25,79

a
 ± 0,43 29,45

a
 ± 0,31 35,10

a
 ± 0,69 

Mái 15,91
a
 ± 0,25 22,09

a
 ± 0,30 25,20

a
 ± 0,29 29,00

a
 ± 0,23 30,10

b
 ± 0,42 

P 0,195 0,160 0,244 0,244 <0,001 

Dài cánh (cm) Trống 12,67
a
 ± 0,25 18,41

a
 ± 0,26 20,43

a
 ± 0,27 20,95

a
 ± 0,35 22,00

a
 ± 0,25 

Mái 12,31
a
 ± 0,20 17,63

a
 ± 0,29 20,30

a
 ± 0,27 20,15

a
 ± 0,40 19,50

b
 ± 0,42 

P 0,267 0,059 0,747 0,148 <0,001 

Dài lườn (cm) Trống 6,15
a
 ± 0,11 8,17

a
 ± 0,15 9,43

a
 ± 0,16 10,63

a
 ± 0,19 13,40

a
 ± 0,20 

Mái 5,92
a
 ± 0,11 7,98

a
 ± 0,12 9,37

a
 ± 0,15 10,35

a
 ± 0,17 11,70

b
 ± 0,24 

P 0,168 0,332 0,788 0,277 <0,001 

Dài lông cánh 
(cm) 

Trống 10,17
a
 ± 0,13 13,04

a
 ± 0,15 14,31

a
 ± 0,21 14,66

a
 ± 0,13 18,60

a
 ± 0,17 

Mái 9,81
a
 ± 0,14 13,03

a
 ± 0,19 14,12

a
 ± 0,16 14,65

a
 ± 0,20 16,10

b
 ± 0,34 

P 0,081 0,962 0,465 0,982 <0,001 

Cao chân (cm) Trống 4,70
a
 ± 0,11 6,48

a
 ± 0,10 7,69

a
 ± 0,12 8,58

a
 ± 0,22 9,47

a
 ± 0,14 

Mái 4,63
a
 ± 0,08 6,22

a
 ± 0,12 7,50

a
 ± 0,12 8,11

a
 ± 0,20 7,78

b
 ± 0,18 

P 0,591 0,113 0,278 0,184 <0,001 

Dài đùi (cm) Trống 7,89
a
 ± 0,16 11,52

a
 ± 0,15 13,50

a
 ± 0,20 14,63

a
 ± 0,38 15,40

a
 ± 0,42 

Mái 7,70
a
 ± 0,15 11,30

a
 ± 0,17 13,17

a
 ± 0,20 14,39

a
 ± 0,32 12,70

b
 ± 0,19 

P 0,397 0,392 0,261 0,632 <0,001 

Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu của tuần tuổi, các giá trị trung bình có chữ khác nhau là sai khác có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 
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Bâng 5. Lượng thức ăn tiêu tốn  

và hiệu quâ chuyển hóa thức ăn của gà Tiên Yên từ 1 đến 16 tuần tuổi (n = 3) 

Tuần tuổi 
Lượng thức ăn ăn vào (g/con/tuần) Tiêu tốn thức ăn (kg TĂ/kg tăng KL) 

Mean ± SE Mean ± SE 

1 74,25 ± 3,17 1,78 ± 0,05 

2 162,7 ± 11,2 2,56 ± 0,25 

3 190,8 ± 1,95 3,56 ± 0,19 

4 257,5 ± 5,59 2,69 ± 0,04 

5 255,5 ± 3,83 2,18 ± 0,16 

6 312,7 ± 3,57 3,31 ± 0,32 

7 326,3 ± 8,95 2,17 ± 0,19 

8 331,6 ± 5,30 2,58 ± 0,18 

9 326,3 ± 30,2 3,17 ± 0,17 

10 400,8 ± 20,1 3,15 ± 0,50 

11 402,3 ± 16,5 4,95 ± 0,24 

12 416,8 ± 8,75 3,20 ± 0,46 

13 357,9 ± 27,0 6,95 ± 0,38 

14 451,9 ± 24,5 4,93 ± 0,72 

15 371,2 ± 26,3 7,04 ± 2,80 

16 419,4 ± 2,68 6,76 ± 0,68 

Trung bình 311,5 ± 5,78 3,81 ± 0,16 

 

Nhiệt độ chuồng nuôi ânh hþởng rõ rệt đến 

tëng khối lþợng, lþợng thức ën ën vào và hiệu 

quâ chuyển hóa thức ën (Deaton & cs., 1978; 

Donkoh, 1989; Vo & cs., 1978). Ví dý, gà thðt 

nuôi trong chuồng có nhiệt độ 35°C, lþợng thức 

ën ën vào và tëng khối lþợng giâm læn lþợt là 13 

và 32% so với chuồng nuôi 20°C (Donkoh, 1989). 

Trong nghiên cứu này, gà nuôi trong mùa hè 

thþờng xuyên thay đổi thời tiết, chuồng hở và 

nhiệt độ chuồng nuôi không kiểm soát đþợc. Do 

đò, lþợng thức ën ën vào và hiệu quâ sử dýng 

thức ën biến động không theo quy luêt tuæn tuổi 

có thể là do ânh hþởng cûa thay đổi thời tiết 

trong thời gian thí nghiệm. 

3.3. Chất lượng thân thịt và một số chỉ tiêu 

đánh giá chất lượng thịt gà Tiên Yên 

Nëng suçt thân thðt, khâ nëng giữ nþớc bâo 

quân và chế biến thðt gà Tiên Yên täi 12 và 16 

tuæn tuổi trình bày ở bâng 6. Trong cùng tuæn 

tuổi giết mổ, khối lþợng cơ thể sống và khối 

lþợng thân thðt gà trống lớn hơn gà mái  

(P <0,05). Tuy nhiên, gà mái có tî lệ thðt lþờn 

cao hơn gà trống (P <0,05), nhþng tî lệ thðt đùi 

läi thçp hơn (P ≤0,05). Tî lệ mçt nþớc bâo quân 

thðt lþờn và thðt đùi giữa trống và mái là không 

sai khác thống kê (P >0,05). Tþơng tự với tî  

lệ mçt nþớc chế biến thðt lþờn và thðt đùi  

(P >0,05). 

Giết mổ lúc 12 tuæn tuổi, so với gà H’Mông 

(Nguyễn Thð Phþơng & cs., 2017), gà trống và 

gà mái Tiên Yên có khối lþợng sống cao hơn, 

nhþng tî lệ thân thðt thçp hơn 10 và 11% tþơng 

ứng, và tî lệ thðt lþờn và đùi là tþơng tự. Täi 16 

tuæn tuổi, gà nhiều ngón với khối lþợng 1.840g 

(trống) và 1.047g (mái) có tî lệ thân thðt tþơng 

ứng 70,3 và 67,2%, thðt lþờn 17,2 và 17%, thðt 

đùi 18,1 và 18% (Nguyễn Hoàng Thðnh & cs., 

2016). Nhþ vêy, tî lệ thân thðt cûa gà Tiên Yên 

täi 12 và 16 tuæn tuổi là thçp hơn so với các 

công bố trên, điều này là do trong nghiên cứu 

này loäi bó toàn bộ hệ thống tiêu hóa khi tính tî 

lệ thân thðt, trong khi các công bố trên giữ läi 

mề sau khi đã lçy thức ën và màng sÿng. 
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Bâng 6. Một số chỉ tiêu khâo sát gà Tiên Yên 

Chỉ tiêu 
12 tuần tuổi 16 tuần tuổi 

Mean ± SE Mean ± SE 

Số lượng gà mổ khảo sát (n) Trống 3 3 

Mái 3 3 

Khối lượng sống (g) Trống 1446,7
a
 ± 14,5 1695,0

a
 ± 18,0 

Mái 1113,3
b
 ± 18,6 1376,7

b
 ±  14,5 

P <0,001 <0,001 

KL thân thịt (g) Trống 884,0
a
 ± 6,66 1100,0

a
 ± 49,3 

Mái 699,7
b
 ± 11,6 883,3

b
 ± 6,67 

P <0,001 0,012 

Tỉ lệ thân thịt (%) Trống 61,1
a
 ± 0,63 64,8

a
 ± 2,28 

Mái 62,8
a
 ± 0,36 64,2

a
 ± 0,89 

P 0,075 0,797 

Tỉ lệ thịt lườn (%) Trống 13,2
b
 ± 0,38 13,9

b
 ± 0,59 

Mái 17,2
a
 ± 0,29 16,3

a
 ± 0,22 

P 0,001 0,020 

Tỉ lệ thịt đùi (%) Trống 23,1
a
 ± 0,23 21,9

a
 ± 0,77 

Mái 20,6
b
 ± 0,45 19,6

a
 ± 0,33 

P 0,008 0,050 

Tỉ lệ mất nước bảo quản thịt lườn (%) Trống 2,86
a
 ± 0,35 2,63

a
 ± 0,38 

Mái 3,05
a
 ± 0,29 3,25

a
 ± 0,83 

P 0,705 0,532 

Tỉ lệ mất nước bảo quản thịt đùi (%) Trống 2,62
a
 ± 0,33 1,67

a
 ± 0,50 

Mái 3,09
a
 ± 0,92 2,69

a
 ± 0,36 

P 0,151 0,172 

Tỉ lệ mất nước chế biến thịt lườn (%) Trống 23,7
a
 ± 1,01 23,1

a
 ± 0,76 

Mái 24,8
a
 ± 1,16 22,6

a
 ± 1,42 

P 0,504 0,753 

Tỉ lệ mất nước chế biến thịt đùi (%) Trống 22,1
a
 ± 1,73 23,7

a
 ± 0,26 

Mái 24,4
a
 ± 2,20 24,9

a
 ± 1,37 

P 0,454 0,423 

Ghi chú: Trong cùng một chỉ tiêu của tuần tuổi, các giá trị trung bình có chữ khác nhau là 

sai khác có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Tî lệ thðt lþờn nìm trong phäm vi các công 

bố gæn đåy trên gà nội. Tî lệ thðt đùi đät tî lệ 

tþơng đþơng gà H’Mông và gà đða phþơng lông 

cìm, nhþng cao hơn gà nhiều ngòn. Nhþ vêy, gà 

Tiên Yên thuộc nhòm gà đða phþơng kiêm dýng, 

các chî tiêu nëng suçt thân thðt khá cao, đặc 

biệt là tî lệ thðt đùi cao hơn thðt lþờn tÿ 1,5 đến 

1,7 læn đối với con trống và tÿ 1,2 đến 1,3 læn 

đối với con mái. 

Khâ nëng giữ nþớc là một chî tiêu rçt quan 

trọng ânh hþởng trực tiếp đến chçt lþợng thðt. 

Theo phân loäi thðt, tî lệ mçt nþớc cûa thðt bâo 

quân 24h nhó hơn 5% là chçt lþợng thðt bình 

thþờng (Lengerken & Pfeiffer, 1987). Tî lệ mçt 
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nþớc bâo quân và chế biến cûa thðt lþờn gà 

thþơng phèm læn lþợt là 3,32 và 21,02%, có chçt 

lþợng thðt bình thþờng (Woelfel & cs., 2002). 

Nhþ vêy, trong nghiên cứu này, tî lệ mçt nþớc 

bâo quân læn lþợt 2,6-3,2% và chế biến 22,6-

24,9% nên thðt gà Tiên Yên có chçt lþợng đät 

tiêu chuèn. 

4. KẾT LUẬN 

Gà Tiên Yên lúc 1 ngày tuổi, con trống và 

mái có 2 màu là vàng sọc đen trên 90% và vàng 

sáng 10%. Lúc 38 tuæn tuổi, lông thân gà trống 

cò màu đen ánh đồng (71,8%) và nåu ánh đồng 

(28,2%), trong khi gà mái có vàng sáng (80%) và 

nâu sém (20%). Gà cò đặc điểm khá đặc biệt đò 

là có chùm lông ở cìm chiếm tî lệ cao 90% hoặc 

chùm lông ở đæu chiếm tî lệ thçp 10%. 

Gà Tiên Yên nuôi bìng thức ën công nghiệp 

theo phþơng thức bán thâ có sức đề kháng tốt 

thể hiện qua tî lệ nuôi sống cao 94,6% giai đoän 

0-16 tuæn tuổi. Khối lþợng và kích thþớc các 

chiều đo cơ thể gà tëng dæn theo tuæn tuổi. Gà 

Tiên Yên có khâ nëng sinh trþởng khá tốt so với 

các giống gà nội thân vÿa. Lúc 16 tuæn tuổi, gà 

trống và mái có khối lþợng cơ thể trung bình læn 

lþợt là 1.685 và 1.372 g/con. Tiêu tốn thức ën 

trung bình là 3,8kg TA/kg tëng khối lþợng giai 

đoän tÿ 1 đến 16 tuæn tuổi. Tî lệ thân thðt lúc 12 

và 16 tuæn tuổi không cao, tî lệ mçt nþớc bâo 

quân và chế biến thçp, chçt lþợng thðt đät  

tiêu chuèn. 
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